
Vérző szivvel kellett megnyugodnunk: „oh, 
halva bizonnyal a dalnok !" 

Széttört a lant örökre, 
Mely zeuge büvös-bájosan, 
A menydörgésnek ágyuja 
Elszeuderült e hangokon. 

„Barangolt, zúgott az őszi szél 
Csörögtek a fák  száraz lombjai, 
Mint rab kezünkön a megrázott bilincs". — 

Nem élt már a költő, ki felesketett  a r r a : 
„A magyarok istenére 

esküszünk, 
Hogy mi többé soha rabok 

nem leszünk." 
Ha meglett volna még az ő félisteni  hangja, 

mely végig dördüljön Erdély bérceitől Hunnia 
délibábos rónájáig s mondta volna: 

„Fel, ha istened van, 
Fel magyar nép, és e 

Gazokat legottan 
Fojtsuk az ártatlan 

Áldozat vérébe!" 
Tán egy végső halál küzdelmes erőfeszíté-

sével széttörtük volna a bilincset, kezeinken. De 
kialudt a meteor s nem világitotta meg rabsá-
gunk börtönének sötét éjszakáját. 

Elhullott a költővel a nemzet szine, virága 
s lett a hon sokáig világtalan tavasz. 

Olyan időket értünk, hogy „minek a k a r d ? 
törjed ke t té ! minek a l an t? vágd a földhöz!" 
mert még sirni sem volt szabad, hej pedig lett 
volna miért. 

Eltemettünk egy dicső hadserget, mely hit-
regei csodákat mivelt, elvitte a hir szárnya hét 
ország határáig, hogy él a magyar, harcol és 
győz. Újoncokból állt, de az első csata hőssé 
tette valamennyit. 

Eltemettük Petőfyt,  kit bámult és irigyelt 
minden nemzet tőlünk, ki szóval és tettel, karddal 
és tollal egyaránt a szabadság ihlett bajnoka volt. 

Hogy a vesztés fájdalma  némileg csillapult, 
azóta mindig ugy áll lelkünk előtt, mint egy 
apotheosis. A költő dicsősége sugárkeretében áll 
a honfi,  kinél a honszerelem imádattá magasult. 

„Szentegyház keblem belseje, 
Oltára képed, 
Te állj s ha kell, a templomot 
Ledöntöm érted 1" 

Ö ledöntötte s a romok összezúzták az ol-
tárt, kialudt rajta az áldozattüz, melynél magasz-
tosabb emberi kebelben nem égett még soha. 

„Most gomblyukamban a virág, 
S ha újra zöldül a világ, 
Talán sirom halmán fakad." 

Eljött a tavasz, — de nem zengett a lant, 
hogy isteneknek teljék benne kedve. 

A két haza gyásza e szóban összpontosult: 
„Oh, halva bizonnyal a dalnok!'' 

* 
* * 

Van az orosznak egy kitűnő1 iskolája, hová 
tűrni, feledni,  megtörni és meghalni küldi azo-
kat, kik elég szerencsétlenek a minden oroszok 
cárjának medve-karmai közé kerülni. Gondosko-
dott az orosz emberszeretet arról, hogy legyen 
hely, hol a hazafi  lelkesedése, szabadságvágya 
kihűljön és kihaljon. 

Ezt a fehér  poklot, ólombányáival : Szibériá-
nak hivják. 

Ide hurcolták 49-ben százanként a magyar 
hadi foglyokat.  Most került onnét haza egy sze-
rencsétlen hazánkfia,  ki mint valót állitja, hogy 
PetŐfy  él, rab s az ólombányákban dolgozik. 

Szegény Petőfy!  fia  ez igaz, akkor 
„Orosz s kancsuka parancsol neki. 
Oh, mindon égnek minden istenségi, 
Ilyen mélyen hajolt magas feje, 
S ilyen gyalázatot kell most eltűrnie!" 

S ha nemzetünk büszkesége él, ez tébolyító 
öröm — de tébolyító fájdalom  is. 

Tudn i azt, hogy szinte három évtizeden 
kei észtül számította a kín-nyujtotta perceket, s 
hát akkor is saját bekövetkező sorsát énekelte-e ? 

„Te éretted harcolék szabadság 
S láncra fűzve  lábam és karom, 
Világodság, téged szomjuzálak, 
S mint vakondok, föld  alatt lakom. 
És fejét  már régen a szegény rab 
Bilincsével törte volna szét; 
De egyetlen társa a reménység 
Megragadta fölemelt  kezét, 
Az a remény, hogy ő még szabad lesz, 
Teljen itt bár éltének fele  ; 
Mert másik felet  majdan az 
Edes szabadságban tölti le.". 

S ha tudta azt az orosz, hogy mily szabad-
ságszerető lángleiket tartott eltemetve s nem tu-
dott egyetlenegyszer egy emberrel szemben ke-

gyelmet éreztetni, hónába visszabocsátani — em-
bertelen eljárásaért még igen szelid a kö l tő : 

„Megvetésem és utálatomnak hitvány tárgya: 
M . . . . a a neved" — 

szavai. 
Ha é l : a szabadság istene hozza vissza, 

hogy foglalja  el t rónját az irodalomban és sze-
rető, érte fájó,  epedő sziveinkben. Hogy láthat-
nók feltámadását  örömkönyüs szemeinkkel, s ő 
is látná újra ébredésünket s tapasztalná olthat-
lan szeretetünket iránta. 

A fonászat-  és szövészétröl a székely 
gyáripar érdekében. 

(Binder Lajos gépész-mérnöknek a háziipar-egylet március 24-én 
tartott választmányi gyűlésén taitott értekezése.) 

(Vége.) 
A mi a gyapjú fonóda  alapításának kérdését illeti, 

azt, hogy a vállalatnak nagy jövedelmet nyujtand ok-
adatolni alig válik szükségessé, mert a gyapjú fonóda 
nem csak a halina s durva posztónak való fonalat,  ha-
nem a harásztnak egy közép finom  nemét is mechani-
kailag blő fogja  állitani, lehetségessé teszi, miszerint 
az egész fonóda  az egyes szövők által beküldött gyap-
jút fogna  felfonni,  a melynek következménye volna, 
hogy a nép olcsóbban juthatna fonál  szükségletének 
fedezéséhez,  s a gyapjú fonóda  nem halmozna nagy 
tőkét össze a nyers anyag beszerzésére. Bátorkodom a 
mélyen tisztelt közönséget figyelmeztetni,  miszerint ha 
Erdély nem álütandana föl  gyapjú fonódát,  ugy Anglia 
fonódái  tönkre teszik Erdélyország halina posztó ipa-
rát, előállítván a legroszabb gyapjút, tehénször, kutya-
szőr, s mindeu néven nevezendő olcsó gyapjúból a ha-
lina posztónak való fonalat.  De nem csak a halina 
posztó, hanem a többi durva posztó nemek olcsóságai-
kat a mechanikai fonásnak  köszönhetik, a kézfonó 
géppel senki sem lesz képes a rongyokból uj szálakat 
előállítani. A nevezett angol durva posztóban nemcsak 
a fölemiitett  gyapjak, hanem a már használt pamut 
kelmék is felhasználtatnak,  s minthogy annyi sok fonál 
anyagnak határozott világos szint adni lehetetlen, elő 
áll szin vegyitékből szürkés barna, kávés barna, feke-
te, s többi szinek. 

Mielőtt előadásomat befejezném,  óhajtom még a 
következő állítás igazságát bővebben kifejteni,  u. m: 

A szövé zeti gyáripainak csak a házi iparból lehet 
felvirágozni,  s hogy a szövészeti házi ipart a gyáripar 
meg nem gyengítheti, sőt mint mondám a két ipar 
egyik a másikát föltételezi.  — 

Vessünk egy pillanatot ez ipar vállalatok alapí-
tására ott, a hol a szövészeti kézi ipar még nem lé-
tezik. — 

A válalkozó épít egy nagy gyárai, a mely külse-
jének, hogy ö a műízlést követhesse, ad egy monumentá-
lis alakot, hogy az épülőt nagyszerűsége mint cégér hir-
desse a vállalat jövedelmezőségét s a nagy arany be-
tükeli felirat  kiálltsa a vidéknek az üzlet nagyszerű-
ségét, azután jönnek a gépek, természetesen, hogy An-
gliából, molyek tágas helyiségben elhelyeztetvén, vasúti 
sinnel köttetik össze ft  vasúti vonal, a gyár ellátatik 
fűtés,  világitás, vízvezeték, ebédlő helyiségekkel, mint-
hogy házi ipar nincs, munkásokat kell hozatni, s 
azoknak lakásáról kell gondolkozni, vagyis be lesz 
fektetve  a válalatba oly nagy tőke, hogy annak egy 
pár évi kamatairól le kell mondani, sokszor pedig az 
egész üzletet beszüntetni. 

Mig ellenben a hol a gyári ipar a házi iparból 
fejlődött  ki, a vállalat megtakarítja a drága munkáso-
kat, már vannak gyakorlott munkásai, kiket a gép 
szolgálatához állit, a kik gyakorlottságoknál fogva  nem 
tesznek a vállalatnak kárt, s végtére a vállalat kópés 
a produkciót a házi ipar által tetemesen nagyobbittani, 
mig ellenben, ha csak a gyári ipar van, akkor csak 
egy bizonyos maximumot érhet el, t. i. a mily nagy-
ságú a gyár, vagyis más szóval a házi ipart mint a gyár 
produkciója regulatóriumának nevezhetem. 

Hogy a házi ipart a gyáripar meg nem döntheti, 
szolgáljanak annak okadatolásául a következők : 

I. A házi iparnál a család nem fektet  be arány-
lag oly nagy kapitálist, mint a gyári vállalat, fűtés,  vi-
lágitás, lakással akkor is kell bírnia, ha a gyárban 
foglalatoskodik,  a nemzeti vagyon nem concentráltatik 
egy pontra, amely nagyobb veszélyeztetésnek van ki 
téve, hanem az el van OBztva az egyes családok között, 
melyek kis befektetett  tőkéjűknek tetemesebb kamatait 
élvezhetik, mig ellenben a gyári iparos a nagy befek-
tetett tőkének oly nagy kamatait, mint a házi iparos, 
dacára a tömeges termelésnek, nem képes kihozni, s 
igy nem képes oly olcsó árakat szabni, mint a házi 
iparos. — 

II. A házi iparnál a munkaerő jobban kiaknáz-
tatik az által hogy a munkás szabadsága nincs korlá-
tolva, dolgozik víg dalok mellett, kora reggeltől egész 
késő estvéig, mig a gyári iparnál bizonyos idő határok 
közé van a munkás szorítva, a gyári iparnál a munkás 
öltözködése a gyárbani menetele által tetemes idő pa-
zaroltatik cl, és ha még tekintetbe vesszük, miszerint 
a házi iparnál a különben tehetetlen aggastyánok és 
gyermekek munka ereje is kiaknázható — magyaráz-
hatjuk meg magunknak, hogy a házi ipar produktumai 
nem csak most, de mindenkor versenyezhetni fognak 
a gyári iparral. 

Határozottan merem állitani, miszerint a szövés, 
harisnya kötés, szivar gyártás és virág készítés stb. 
mint gyári ipar csak a házi ipar által fejlődhetik  ki, 
s válhatnak a legegészségesebb vállalatokká. 

Lássunk egy példát s vegyük a szomszéd Ausztriát 
tekintetbe. 

Ausztriának van jelenleg 1.560,000 gyapotfonó 
orsója, 20 ezer mechanikai, és 65 ezer kézi szövőszékje, 
1.400,000 gyapjú fonó  orsója, 4800 mechanikai és 45 
ezer kézi szövőszékje, 415 ezer lenfonó  orBÓja, 5 ezer 
mechanikai ós 60 ezer kőzi szövőszékje, 4280 Jutte, (ten-
geri fü)  147kézi szövőszékje, selyem 3000 kézi szövő. 

Ezen adatokból már kiviláglik, hogy kézi szö-
vőszék 144,347-tel több van, mint mechanikai szövő 
szék, és ha más országokra nézve biztos adatokkal 
birnók, ugy biztositom a mélyen tisztelt közönségül, 
miszerint a kézi szövőszékek, minden országban felül 
múlják a mechanikai szövőszékeket. 

A jelenlegi összeállítás bizonyítja egyszersmind 
azt is, miszerint a pamut fonó  orsók és az azokhoz 
tartozó szövőszékek felül  múlják a többi orsókat és 
szövőszékeket, minthogy a gyapot ezen ipar termékek 
közül a legolcsóbb a azok legnagyobb részét Magyar-
és Erdélyország váltja be. 

Tudtommal a hol csak kezdetét vették a fonódák 
fölállításai,  az illető birtokosok mind roppant vagyonra 
tettek szert 8 tőkéiknek folytonosan  szép kamatait 
kapták és ha Magyar- vagy Erdélyország polgárai ily 
produktiv vállalatba fektetendik  be pénzöket, nem lá-
tom át, hogy a fonóda  észszerű ÓB becsületes kezelése 
mellett miért no virágozhatnék fel  itt is, s ha még tekiu-
tetbe vesszük, miszerint a fonóda  a vidék iparosságát és 
vele együtt annak vagyonosodását fogja  előmozditaui, 
ne mulasszanak el egy pillanatot sem, hanem tegyék 
magukévá az eszmét, a kezdet elég lesz arra nézve, 
miszerint a többiek utána menjenek. Erdélyországbau 
a fonódák  fölállítása  csak egy pár évi idő kérdése, 
biztoB vagyok, miszerint ha ezen vidék nem, ugy más 
fogja  ezt felkarolni,  8 későbben hasonló intézeteket 
fognak  fölállítani,  mert a hol a f'onódák  tanyát ütnek, 
ott a szövésnek föl  kell virágozni s ez aranybányája 
lesz a vidék, megye s az országnak. 

Ezek után fogadja  a mélyen tisztelt közönség 
előadásom meghallgatásaért őszinte köszönetemet, s 
bocsánatot kérek, ha netalán tűrelmökkel visszaéltem 
volna, és ba itt-ott tévedtem volna, azonban azon meg-
dönthetetlen igazság szolgál mentségemül, miszerint 
teljes erőmből igyekeztem hazám és ipara előmozdítá-
sára tevékenységemet feláldozni. 

Ajánlom magamat szives emiékökbe. 
Binder Lajos. 

V i d é k i é let .*) 
Sepsi-Martonos, 1877. ápril 26. 

Mottó . Megnehezült az idők vi-
haros járása felettünk. 

Időjárásunk borzasztó mostoha. Április vége nem 
mutatta ki ennyire foga  fehérét.  Eső és hó egy hét 
óta folytonosan  váltogatják egymást. Hideg koldus né-
met szél**) üvölt s fagylalja  meg néha-néha a földet. 
Az Olt vize a tavaszon most másodszor áradt ki s 
áradása sokkal nagyobb tért borit el, mint a tavaszi 
hómenéskor. 

Szántóföldeink  annyira eláztak, hogy egy héti 
száraz idő igénj'eltetik atra, hogy szántani, vetni le-
hessen. Vannak községek, hol a tavaszi vetést még 
mag sem kezdhették. Mi március végén megkezdettük 
s még csak a hegyeken végezhettük el, az alantabb 
fekvő  vizenyős természetű szántóföldek  vetetleuül he-
vernek a sok víztől megcsömörölve. Es mi busu-
lunk, aggódunk, hogy nem végezhetjük a tavaszi ve-
tést s a drága időt tétlenül kell eltöltenünk. Pedig 
megtörténhetik, legalább a tapasztalás azt tanúsítja : 
hogy a későn vetett tavaszi gabonák tisztábbak lesz-
nek, mint a korán vetettek, a tavaszon kikelő burjá-
nok kiszántatván a földekből. 

A természeti zivatar eszmerokonságnál fogva  át-
vezet a politikai zivatarra, s azt juttatja eszünkbe, 
hogy talán az egek akarnak gátat vetni a muszka 
avangérozásnak e zivataros idővel B a süvöltő szél-
vész által fülökbe  súgni az európai, ez ügyben nagyon 
is indifferens  nagyhatalmaknak : jEbredjetek, serken-
jetek fel  közönyös álmaitokból! ég a szomszéd csűre; 
ne nézzétek összedugott kezekkel a fenyegető  veszélyt; 
a vad vihar által szét hordott szikrák belekaphatnak 
a ti építményeitekbe is ! 

11a a hódító I. Napoleon ellen felkelt  Európa s 
leverte, keljetek fel  ti is az északi medve ellen, egye-
sült erővel törjétek meg ugy, hogy ne legyen kedve 
többé felkelni,  orozni, hóditni! 

Ha egy medve, vagy oroszlán beveteinednék egy 
helységbe, az egész helység lakói fegyvert  ragadná-
nak s ha a szörnyeteggel szembemenni vonakodnának 
is, addig üldöznék oldalvást, mig elejthetnék. 

Lám, az északi medve felzuditva  a török ellen 
a farkasokat,  sőt saját kölykeit is segítségökre küld-
vén, miután célja meghiusult, maga akar óriási erejé-
vel betörni s szomszédságunkat tűzbe, lángba boritaui 
8 idővel lassankint a nagy Péter cár hódító terveit 
foganatositni.  Miként nézhetné ezt Európa lesütött fő-
vel, összedugott kezekkel, hidegen, vagy lágymelegen, 
Félre tehát kedvezés, színjátszás!, Egy érzelem egy 
akarat, egy szív, egy lélek vezérelje az egész Európát 
s gátat kell vetni az északi óriás terjeszkedési vágyai -
nak, hódítási terveinek, s egyszer mindenkorra levorni 
ugy, hogy soha többé fel  ne kelhesien. Ezt kivánja az 
európai csend, béke és jólét. 

A politikai zivatarról térjünk visjza a természeti 
zivatarra, mert hisz azon kezdettük * ha pegazusunk 
elragadt volt is, oda kell visszatérnünk, ott kell végez-
nünk, ahonnan kiindultunk. 

Egy hete már, hogy szünetelünk az esőzés miatt 

•) Tárgyhalmaz miatt késett, Srerk. 
**) Igy nevetik Ut a nyugati szelet. Tudósitó, 


